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UdálostiUdálostiUdálostiUdálosti 

V pátek 11.května postihla Japonsko těžká přírodní katastrofa, jedna z nejhorších v dějinách 

země. Nejprve zemětřesení o síle 8,9 stupně, vzápětí se pak na pobřeží valily 10 m vlny – 

tsunami. Zasáhly 2 100 km pobřeží, které zničily. Počty obětí se uvádějí v desítkách tisících, 

přesné číslo se nikdy nezjistí. Poškozená byla též jaderná elektrárna Fukušima, kde došlo 

k úniku radiace. Poškození atomových reaktorů ve Fukušimě mělo za následek 

přehodnocování získavání elektřiny z jádra v některých zemích a odstavení starších reaktorů. 

Toto se dělo hlavně v Německu. 

Dne 18. prosince 2011 zemřel po dlouhé těžké nemoci bývaly prezident Václav Havel ve věku 

75 let. Stál v čele naší společnosti po roce 1989, stal se symbolem boje za demokracii a lidská 

práva. Zasloužil se o prestiž a autoritu České republiky ve světě. Na jeho počest bylo 

přejmenováno Ruzyňské letiště na letiště Václava Havla. 

A jak se žije nám občanům? 

Zvyšují se ceny el.energie, plynu, vody a mnoha dalších životních potřeb, musíme si více 

hlídat rodinné rozpočty a šetřit. 

Proběhla stávka lékařů za zvýšení platu. Výpověď podalo 4 tisíce lékařů a to by negativně 

ovlivnilo zdravotnictví. Nakonec jim vláda zvýšila plat o 5 až 8 tisíc kč hrubého měsičně a 

lékaři své výpovědi stáhli. 

 

HospodáHospodáHospodáHospodářřřřsssský rokký rokký rokký rok 

   Rok 2011 byl na polích i v zahradách velmi úrodný, i když byl srážkově podnormální a 

teplotně nadnormální. Průměrná teplota dosáhla 8,4°C a je o 0,9°C vyšší než dlouhodobý 

průměr, srážek spadlo naopak o 8% méně. 
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Sušší a teplejší rok příznivě ovlivnil úrodu. Stromy krásně zakvetly a počasí v době kvetení 

bylo příznivé. Ovoce se urodilo hodně a výborné kvality. To platí i o třešních, které nebyly 

vůbec červivé. Také úroda rynglod, slív a švestek byla překrásná. Všude tomu tak nebylo, 

protože někde pomrzly květy a nebylo co sklízet. Jablek a hrušek bylo také hojně a kvalitní, 

bylo co vystavovat. Pálenice vlivem úrody ovoce musely prodloužit sezónu až do léta příštího 

roku. Dařilo se též zelenině a drobnému ovoci, úroda brambor byly rekordní. Výnosy obilovin 

moc pěkné 50 až 65 q/ha, dozrála i kukuřice na zrno s výnosem 120 q/ha. 

 

HasiHasiHasiHasiččččiiii 

Kromě kulturní a společenské činnosti v obci úspěšně reprezentují naší obec i v soutěži 

Beskydské ligy. Přikládám proto do KRNIKY článek Vojtěcha Jalůvky (č.p.107), který 

uveřejnil v MĚSÍČNÍKU města Příbora. 

Na doplnění uvádíme jména soutěžících mužů i žen, kteří zvítězili ve svých kategoriích, 

Beskydské ligy a vzorně reprezentují  Hájov. 

 

Sýkora Ondřej ing.            (č.p.103)                    Kabátová Monika               (č.p. 66) 

Drozd Lukáš                    (č.p. 36)                     Pustějovská Jarmila             (č.p.  6) 

Kabát Michal                   (č.p. 66)                     Kocourková Iveta                (č.p. 90) 

Kabát Jakub                     (č.p. 24)                     Kejíková Markéta                (č.p. 40) 

Jalůvka Vojtěch                (č.p.107)                    Sýkorová Jana                      (č.p.103) 

Polášek Daniel                  (č.p.113)                    Kuchařová Lucie                 (č.p.118) 

Polášek David                   (č.p.113)                    Kubínová Šárka                  (č.p.000) 

Záruba Jan                       (č.p. 72)                      Bělíková Věra                     (č.p.000) 

Kocourek Tomáš               (č.p. 90)                       Jalůvková Martina            (č.p.000) 

Janák Marek                    (č.p. 92) 

Matula Marek                  (č.p.100) Rychaltice 
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Double SDH Hájov vDouble SDH Hájov vDouble SDH Hájov vDouble SDH Hájov v    Beskydské lizeBeskydské lizeBeskydské lizeBeskydské lize               

 Již třetím rokem se družstva můžu a žen z Hájova zúčastnila letos už 7. ročníku Beskydské 

ligy v požárním útoku. Letošní ročník se skládal z dvanácti závodů a většina těchto 

požárních útoků byla vedena v netradičním provedení. Jednalo se o různé přepoje, 

překonávání překážek, anebo jako třeba u nás, běh do zatáčky. Ve všech těchto závodech se 

prověřila sehranost celého týmu a správně zvolená taktika.  

My jsme na Hájově pořádali 3. září 2011 desáté kolo a letos jsme se rozhodli tuto soutěž 

zpestřit tím, že se konala za tmy. Soutěže se zúčastnila 3 družstva mužů nad „35“ let,  

25 družstev mužů a 12 družstev žen. V každé z kategorií jsme si odnesli pohár. Muži nad 

„35“ let skončili na třetím místě, ženy na druhém a muži soutěž vyhráli. I těmito výbornými 

výsledky z domácí soutěže jsme si zajistili celkové vítězství v Beskydské lize. Je to vůbec 

poprvé v sedmileté historii, kdy se jednomu SDH podařilo zvítězit v obou kategoriích , 

a to letos určitě v největší konkurenci s největším počtem soutěžních družstev. V ženách 

startovalo 13 družstev a u mužů dokonce 19. Tyto naše úspěchy se také promítly i do anket, 

které se letos vyhlašovaly na slavnostním zakončení Beskydské ligy v Ostravici. Odvezli jsme 

si i individuální ceny za nejlepší: 

 

Kategorie ženy:                                                          Kategorie muži: 
 
- Košařka                                                                    - Strojník 
 
- Strojnice                                                                   - Rozdělovač 
 
- Rozdělovačka                                                           - Levý  proudař 
 
- Pravá  proudařka                                                                      
 

A také cenu za nejlepší soutěž Beskydské ligy v letošním roce, které si vážíme ze všeho 

nejvíce. Je to ocenění za perfektně zorganizovanou a provedenou soutěž v Hájově. 

Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na zorganizování 

a bezchybném chodu soutěže. Na závěr bych chtěl všem soutěžícím, kteří tak vzorně 

reprezentovali SDH Hájov na soutěžích poděkovat a popřát do další sezóny mnoho štěstí. 
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VelikonoVelikonoVelikonoVelikonočččční výstavkaní výstavkaní výstavkaní výstavka 

 Liga žen uspořádala ve společenské místnosti kulturního domu krásnou velikonoční 

výstavku. Bylo se opravdu na co podívat, vždyť vystavených malovaných vajíček a kraslic 

bylo plno, také upečené velikonoční beránky, pletené tatary a podobně. Výstavka byla vkusně 

aranžována a byla skutečně oslavou svátku jara. Hojná účast občanů byla pro ženy odměnou. 

Líbila se všem, můžeme jen chválit. 

 

ObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvo 

Poprvé v historii jsme nezaznamenali narození dítěte. Nevíme proč se tak stalo, ale věříme, že 

v dalších létech čáp zakrouží nad  Hájovem častěji. 

 

ZemZemZemZemřřřřeli obeli obeli obeli obččččanéanéanéané 

Antonín Pustějovský                     (č. p. 29)                            19.3.2011   ve věku 83 let 

Julie Kuchařová                            (č. p. 47)                              1.4.2011   ve věku 78 let 

Václav Sýkora                               (č. p. 65)                             5.6.2011    ve věku 84 let 

Pavla Krestová                             (č. p. 57)                            29.9.2011    ve věku 81 let 

Alois Žabenský                             (č. p. 78)                            6.12.2011    ve věku 82 let 

 

 

 

NovNovNovNověěěě postavené domy postavené domy postavené domy postavené domy    
Václav Moštěk                                 (č. p. 132) 

Martin Vlček                                    (č. p. 133) 

Jana Mutinová                                 č. p. 134) 
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Moje školkaMoje školkaMoje školkaMoje školka    
Tímto jménem se prezentuje soukromá mateřská školka, kterou provozuje Václav Podstavek a 

objekt má v nájmu od města Příbora. Kapacita školky 25 až 30 míst je zcela zaplněna a 

spokojenost dětí a rodičů je velká. Václav Podstavek chtěl kapacitu školky rozšířit, budovu 

rekonstruovat, především stropy a střechu, proto požádal naše zastupitelstvo o odkoupení 

objektu, protože stavební úpravy budou finančně velmi náročné, jelikož počítá s využitím pro 

děti i předního prostoru. Osadní výbor proto požádal občany, aby se v anketě k prodeji 

objektu  vyjádřili s tím, že finanční prostředky získané z prodeje budou použity do úpravy 

kulturního domu a to zhotovení sedlové střechy nad hospodou, úpravu vinárny 

(vodoinstalace a odpady) a nový přístup do vinárny ze sálu. Občané se v anketě vyslovili pro 

prodej obecního majetku původního objektu školy a hřiště a též s použitím peněz z prodeje na 

úpravu kulturního domu. 

Městský úřad v Příboře technicky připravil prodej školky obálkovou metodou, kde hlavním 

kriteriem byly výše nabídky. Kromě nájemce Václava Podstavka podal nabídku,jen o malou 

částku vyšší, p. Korčák z Příbora, který však nemá od ministerstva školství potřebnou licenci 

k provozování mateřské školky. O celou kauzu se začaly zajímat novináři i televize a o 

Hájovu se mluvilo v médiích tak, jak snad nikdy předtím. Sdělovací prostředky poukazovaly 

na to, že ze strany města došlo k manipulaci prodeje objektu p. Korčákovi. Rodiče dětí poslali 

petici na podporu Václava Podstavka a p. Korčák nakonec stáhl svou nabídku na odkoupení 

školky. Osadní výbor změnil své stanovisko a nedoporučil prodat školku i přes vůli 

vyjádřenou v anketě. 

A jak to skončilo? 

1. Školka se neprodala, dále zůstává v majetku města, město se musí starat o opravy a bere 

nájem od Václava Podstavka. 

2. Stavební úpravy na objektu kulturního domu se neprovádějí, jelikož nejsou peníze 

z prodeje školky. 

3. Hájov byl často v novinách i v televizi, o takovou reklamu však nestojíme a těm kteří to 

všechno zpachali, zůstal z ostudy kabát. 
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ZmZmZmZměěěěna kronikána kronikána kronikána kronikářůřůřůřů    
 

V roce 2012 si začíná plnit své mateřské povinnosti Eliška Göttlicherová – Vaňková č.p. 99, 

takže od roku 2011 píše Kroniku Miroslava Matoušová č.p. 58 a Jan Matula č.p. 16. 

 


